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ATA DA 142ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e onze, às catorze horas e vinte minutos 1 

realizou-se na Sala de Reunião da Reitoria a centésima quadragésima segunda reunião do 2 

Colegiado Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 141ª 3 

reunião; 02 - Informes; 03 - Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – 4 

Solicitação de afastamento para realização de Pós-doutoramento – Prof. Paulo César 5 

Beggio – Processo E-26/053.086/10; 06 - Solicitação de afastamento para realização de 6 

Pós-doutoramento – Prof. Júlio César Ramos Esteves – Processo e-26/053.227/10; 07 – 7 

Responsáveis por disciplinas – 2º semestre 2010 – CI CCT nº 16/11; 08 – Alterações do 8 

calendário da Pós-Graduação – CI PROPPG nº 030/2011; 09 – Edital de concurso público 9 

para uma vaga de Professor Associado e uma vaga de Professor Titular – LCFIS – CI CCT 10 

nº 010/11 – homologação de ad referendum 10 – Edital de concurso público para uma vaga 11 

de Professor Associado – LCQUI – CI CCT nº 14/11 – homologação de ad referendum; 11- 12 

Solicitação de revisão de prova – Samira Salim Mello Gallo – processo E-26/050.243/11; 13 

12 – Solicitação de bolsa de Professor Visitante – Prof. José Fernando Coelho da Silva – 14 

CI UENF/CCTA/LZNA nº 23/2011; 13 – Solicitação para colocar a Profa. Glauca Torres 15 

Aragon à disposição da Fundação CECIERJ – processo E-26/61078/2009; 14 – Reflexão 16 

sobre normas de Professor Visitante – processo E-26/053.059/10 – parecer da relatoria; 15 17 

– Assuntos diversos. Estavam presentes Prof. Antonio Abel González Carrasquilla – Vice-18 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Jr. – Pró-Reitor de 19 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profa. Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. 20 

Gustavo de Castro Xavier – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. 21 

Cláudio Roberto Marciano – representante de Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. 22 

Manuel Vazquez Vidal Junior – representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Profa. 23 

Silvia Alicia Martinez – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Marlon 24 

Gomes Ney (Chefe em exercício do LEEA) – representante dos Chefes de Laboratório do 25 

CCH; Profa. Andrea Cristina Veto Arnholdt – representante dos Chefes de Laboratório do 26 

CBB. Profa. Olga Lima Tavares Machado – representante dos Chefes de Laboratório do 27 

CBB; Prof. Valdo da Silva Marques – representante dos Chefes de Laboratório do CCT; 28 

Prof. Viacheslav Priimenko – representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. 29 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 21/03/2011 

 
 

2

Manuel Antonio Molina Palma – representante dos docentes do CCT; Profa. Simonne 30 

Teixeira – representante dos docentes do CCH; Profa. Maura da Cunha – representante 31 

dos docentes do CBB; Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Junior – representante da 32 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Raul Ernesto Lopez Palácio – representante 33 

da Câmara de Graduação; Prof. Hamilton Garcia de Lima – representante da Câmara de 34 

Extensão e Assuntos Comunitários; Afonso Rangel Garcez de Azevedo e Bruna Bernardes 35 

de Castro – representantes dos discentes de graduação; e como convidados Sr. Antonio 36 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete e Prof. Ronaldo Paranhos – Diretor de 37 

Projetos. O Prof. Abel agradeceu a presença dos Conselheiros e passou ao item 01 – 38 

Aprovação da Ata – colocada em votação a ata foi aprovada, com 03 abstenções; 02 – 39 

Informes – O Prof. Abel informou que nas eleições do último dia 15 foram eleitos para 40 

mandato de 04 anos e 06 meses, como Reitor Prof. Silvério de Paiva Freitas e Vice-Reitor 41 

Prof. Edson Correa da Silva. O Prof. Valdo entregou convite para a solenidade de 42 

comemoração, no próximo dia 24, do Dia Meteorológico Mundial, onde participará de uma 43 

mesa no CREA. 03 – Afastamentos do país – 3.1 – CI SESMA/LEEA/CCH nº 010/2011 – 44 

afastamento do país do Prof. Marcos Antonio Pedlowski, para participar de reunião na 45 

Fairfield University, para avaliação de desempenho do programa de intercâmbio 46 

CAPES/FIPSE, no período de 29/03 a 02/04/211, 3.2 – CI Direção/CCH nº 14/11 – 47 

afastamento da Profa. Teresa de Jesus Peixoto Faria para participar de reuniões relativas 48 

ao Consórcio CAPES/FIPSE, no período de 28/03 a 06/04. Os dois afastamentos foram 49 

aprovados. O Prof. Abel solicitou inclusão na pauta, da CI CCT/MAV nº 16/2011, 50 

afastamento do país do Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira, no período de 20/02 a 51 

04/03/2011, que por questão de prazo, foi aprovado ad referendum do COLAC, que precisa 52 

ser homologado. O COLAC homologou o ad referendum; 04 - Aprovação de convênios – 53 

4.1 – Convênio entre a UENF, PETROBRAS e Fundenor – processo E- 26/050.385/07. 54 

Tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência do Convênio Específico nº 03 ao Termo 55 

de Cooperação CENPES 0050.0022707.06-4 por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, 56 

4.2 – Convênio entre a UENF e Leibniz Center for Tropical Marine Ecology – processo E-57 

26/051.865/10; 4.3 – Convênio entre a UENF e Fundação Pró-Tamar – processo E-58 

26/050.201/11. 4.4 – Convênio entre a UENF, FINEP, Fundação de Apoio da UFRGS e 59 
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outros diferentes executores – processo E-26/053.520/10. 4.5 – Convênio entre a UENF, 60 

PETROBRAS e FUNDENOR – processo E-26/050.021/08. Tem como objetivo prorrogar o 61 

prazo de vigência do Convênio Específico nº 15 ao Termo de Cooperação CENPES-62 

0050.0022705.06.4, por mais 180 dias, 4.6 – Convênio entre a UENF e a Secretaria de 63 

Direitos Humanos da Presidência da República – processo E-26/050.268/09. Tem como 64 

objetivo prorrogar o prazo de vigência constante da cláusula segunda do Termo Aditivo nº 65 

01 ao convênio original. 4.7 – Convênio entre a UENF, Caliman Agrícola S.A. e 66 

FUNDENOR – processo E-26/052.868/07. Tem como objetivo aditar o prazo de vigência do 67 

convênio que lhe deu origem, por mais 2 anos, a partir da data de sua assinatura. 4.8 – 68 

Convênio entre a UENF, PETROBRAS e Fundação BioRio – processo E- 26/050.075/11. 69 

4.9 – Convênio entre a UENF e a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do 70 

Sul (Projeto Piabanha) – processo E-26/053.551/05. 4.10 – Convênio entre a UENF, 71 

PETROBRAS e FUNDENOR – processo E- 26/051.919/06. Tem como objetivo prorrogar o 72 

prazo de vigência do Convênio Específico nº 01 ao Termo de Cooperação CENPES 73 

0050.0022723.06.4, por mais 180 (cento e oitenta) dias. Foram incluídos os seguintes 74 

processos: 4.11 – Convênio FNDE e SEB/MEC, convênio institucional para formação de 75 

professores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas, no Plano de Metas 76 

Compromisso todos pela Educação processo E-26/050.265/11, 4.12 – Processo E- 77 

26/050.101/09 – convênio com a Huesker Ltda., visa a prorrogação do Termo de 78 

Cooperação nº 011/09, por mais 36 meses; 4.13 – Processo E-26/050.387/07 – convênio 79 

entre PETROBRAS, UENF e FUNDENOR – prorrogação de prazo de vigência do 80 

Convênio Específico nº 05; 4.14 – Convênio institucional UENF/AGEVAP, para instalação 81 

da Unidade Descentralizada da AGEVAP na UENF para o exercício das atividades da 82 

Agência de Bacias – processo E-26/050.349/11. O Prof. Paranhos falou sobre cada um dos 83 

projetos, destacando que o convênio com a Caliman é o primeiro a gerar royaltes para a 84 

Universidade e o Coordenador, Prof. Messias, abriu mão da parte que lhe caberia, de 85 

acordo com a resolução que regulamenta esse tipo de serviço. O Prof. Molina ressaltou 86 

que o Prof. Messias abriu mão de seus royaltes e caso mais adiante outro pesquisador não 87 

o faça não estará fazendo nada ilegal. O Sr. Constantino lembrou que foi um dos relatores 88 

do convênio UENF/Caliman, que é uma das grandes exportadoras de mamão. A Caliman 89 
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importava as sementes, com o convênio as sementes passaram a ser produzidas e 90 

comercializadas pela Caliman, esse comércio tem um grande potencial. Em relação ao 91 

processo E-26/050.349/11 houve questionamento sobre a Unidade Descentralizada da 92 

AGEVAP ocupar espaço na Universidade, quando um dos problemas que temos é a falta 93 

de espaço. As Profas. Andrea e Simonne solicitaram que essas questões de espaço sejam 94 

levadas ao COLEX para aprovação. O Prof. Paranhos esclareceu que com o término das 95 

obras haverá liberação de espaços o que permitirá ceder uma sala para a Unidade sem 96 

prejuízo para Laboratórios ou salas de aula. Os convênios foram aprovados com 04 97 

abstenções. 05 – Solicitação de afastamento para realização de Pós-doutoramento – 98 

Prof. Paulo César Beggio – Processo E-26/053.086/10 – a solicitação foi aprovada ad 99 

referendum da CPPG, com base no parecer do relator. A Profa. Simonne questionou o fato 100 

de aprovação de afastamento por ad referendum, quando existe um prazo estipulado para 101 

fazer a solicitação, e que deve ser cumprido. O Prof. Amaral esclareceu que parecer do 102 

relator chegou à PROPPG depois da reunião da CPPG e, por questão de prazo, já que o 103 

afastamento seria a partir de março deste ano, tendo como base o parecer favorável do 104 

relator, não viu problema de encaminhar para o COLAC, ad referendum do Colegiado, para 105 

posterior homologação. O afastamento foi aprovado. 06 - Solicitação de afastamento 106 

para realização de Pós-doutoramento – Prof. Júlio César Ramos Esteves – Processo 107 

e-26/053.227/10 – O Prof. Abel leu documento encaminhado pelo Prof. Julio onde altera a 108 

data do afastamento, que inicialmente seria de início de maio deste ano a fim de maio de 109 

2012, para início em junho deste ano a fim de maio de 2012. Essa modificação é 110 

necessária porque houve atraso na divulgação dos resultados de bolsa CAPES. O Prof. 111 

Amaral lembrou que esse processo já esteve no COLAC, mas como estava sem relatoria 112 

da CPPG retornou à PROPPG. O afastamento foi aprovado. 07 – Responsáveis por 113 

disciplinas – 2º semestre 2010 – CI CCT nº 16/11 – foi consenso que a prorrogação 114 

ocorrerá até a próxima reunião deste Colegiado. O documento será encaminhado à 115 

PROGRAD. 08 – Alterações do calendário da Pós-Graduação – CI PROPPG nº 116 

030/2011 – A Profa. Andrea sugeriu que fosse fixado o prazo de matrícula para permitir 117 

que os alunos continuassem vinculados à Universidade, quanto ao início e término de 118 

semestre ainda não é possível definir data já que a greve ainda não acabou. O Prof. 119 
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Saboya sugeriu que o calendário fosse aprovado e, se houver necessidade, que seja então 120 

modificado. O Prof. Raul sugeriu que o período inicial de renovação de matrícula poderá 121 

ser aprovado, as demais datas, no caso do fim da greve antes de reunião do COLAC, 122 

sejam aprovadas ad referendum do Colegiado. Para a Profa. Silvia a data inadiável é 123 

23/03, que é a data limite para envio das notas de alunos aprovados na pós-graduação. A 124 

Profa. Olga sugeriu que o calendário ficasse na dependência da volta às atividades a partir 125 

do fim da greve, as datas seriam fixadas após o retorno. O Prof. Cláudio Marciano 126 

considera importante prorrogar a data do término da matrícula. O Prof. Manuel Vasquez 127 

considera preocupante a questão do clima no campus, principalmente entre os alunos da 128 

graduação que passaram para programas de pós já que não há previsão de reposição de 129 

aula, ainda faltam 39 dias para o término do semestre. Se não houver pelo menos 40 dias 130 

para a matrícula não vão conseguir matricular os egressos. Sugere que seja prevista outra 131 

data para a matrícula com prazo mais longo. O Prof. Molina esclareceu que quando foi 132 

pensado o novo calendário foi para que, quando retornassem as atividades, não existisse 133 

um vácuo entre o calendário que estava acabando e um que ainda não havia sido criado. A 134 

Profa. Ana Beatriz esclareceu que o que foi solicitado foi a ampliação do prazo de 135 

matrícula, mas acabaram levando junto todas as datas. Sugere adiar a matrícula por mais 136 

um mês e não alterar as outras datas até o próximo COLAC. 09 – Edital de concurso 137 

público para uma vaga de Professor Associado e uma vaga de Professor Titular – 138 

LCFIS – CI CCT nº 010/11 – homologação de ad referendum – O Edital já foi aprovado 139 

no CONSUNI, o ad referendum foi homologado.  10 – Edital de concurso público para 140 

uma vaga de Professor Associado – LCQUI – CI CCT nº 14/11 – homologação de ad 141 

referendum – O Edital já havia sido aprovado no CONSUNI. O ad referendum foi 142 

homologado. A Profa. Andrea sugeriu que não incluíssem bibliografia no Edital. Foram 143 

incluídos os seguintes documentos: CI UENF CCTA nº 027/2011 – concurso público para 144 

preenchimento de vagas para Professor Titular para o LMGV (01 vaga para Doutor em 145 

Melhoramento de Plantas, ou Genética e Melhoramento, com linha de atuação em 146 

Melhoramento de Plantas) e LZNA (01 vaga para Doutor em Zootecnica na área de 147 

Nutrição de Monogástricos com experiência em Suinocultura); CI UENF/CCTA nº 026/2011 148 

– concurso público para preenchimento de vagas de Professor Associado para o LZNA (01 149 
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vaga para a Área de Nutrição de Monogástricos ou Produção Animal ou Avicultura), LFIT 150 

(01 vaga para Grandes Culturas – 01 vaga para Nutrição de Plantas, com ênfase em 151 

plantas medicinais e aromáticas), LCCA (01 vaga para Clínica Médica de Grandes Animais 152 

Domésticos) e LEAG (01 vaga para Ciências Agrárias/Irrigação e Drenagem). Após a 153 

leitura dos perfis os concursos foram aprovados. 11- Solicitação de revisão de prova – 154 

Samira Salim Mello Gallo – processo E-26/050.243/11 – será encaminhado para o 155 

relator anteriormente indicado pelo COLAC, Prof. Hamilton Garcia. 12 – Solicitação de 156 

bolsa de Professor Visitante – Prof. José Fernando Coelho da Silva – CI 157 

UENF/CCTA/LZNA nº 23/2011 – O Prof. Manuel Vasquez explicou que o Prof. Coelho 158 

iniciou sua carreira em Viçosa e ficou durante 14 anos na UENF. Colaborou e colabora 159 

bastante com a Universidade, aprovou vários projetos e é considerado o maior curriculum 160 

em Zootecnia no Brasil. Continuou dizendo que considera bastante necessária a presença 161 

do Professor na Universidade para treinar os colegas mais novos, é um professor que atrai 162 

um grande número de doutorandos, para a UENF é uma honra mantê-lo. A Profa. Olga 163 

questionou sobre o número de vagas para professor visitante. O Prof. Manuel esclareceu 164 

que são 02 vagas por Centro, o CCTA só tem o Prof. Cláudio Baptista. A Profa. Olga foi 165 

indicada como relatora. 13 – Solicitação para colocar a Profa. Glauca Torres Aragon à 166 

disposição da Fundação CECIERJ – processo E-26/61078/2009 – O Prof. Abel fez a 167 

leitura do parecer do Laboratório, a prorrogação da cessão foi aprovada no Laboratório e 168 

no Centro. O COLAC aprovou a solicitação com 01 abstenção. 14 – Reflexão sobre 169 

normas de Professor Visitante – processo E-26/053.059/10 – parecer da relatoria – O 170 

Prof. Cláudio Marciano fez a leitura de seu relato. O Prof. Saboya lembrou que ensino, 171 

pesquisa e extensão são a base para o desenvolvimento da Universidade, mas a extensão 172 

é sempre deixada em segundo plano. Quando a CAPES criou a bolsa de Professor 173 

Visitante foi para permitir que professores, sem vínculo empregatício, pudessem ser 174 

incorporados à universidade, através de alguma pesquisa. Com isso, professores 175 

produtivos ficariam vinculados a um programa de pós-graduação, contribuindo também 176 

com a pesquisa. Fica claro que o CV baseado na pesquisa é prevalência. Para professores 177 

que atuam em extensão ou outras áreas existem outros mecanismos que permitem a 178 

permanência na Universidade. A bolsa para professor visitante foi criada com foco na 179 
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pesquisa e na pós-graduação. O Prof. Valdo sugeriu que a questão da exigência de ser 180 

professor titular pode ser revista de modo a permitir que um professor associado também 181 

possa ser professor visitante. A Profa Andrea disse que sempre ficou pouco confortável 182 

com o termo “professor visitante” quando a origem é interna. Quando a bolsa foi criada 183 

entendeu que era para trazer professores de outras instituições, mas na prática não é o 184 

que tem acontecido. Concorda que o pilar extensão não deve ser relevado como mais ou 185 

menos importante, deve levar em conta a produção. Considera que outros indivíduos 186 

seriam bem vindos para contribuir com os laboratórios. Sugeriu que, se for o caso, seja 187 

criada outras categorias para permitir manter o professor que, por conta da lei, são 188 

aposentados. A Profa. Olga concorda com o Prof. Saboya quando diz que a bolsa de 189 

professor visitante foi criada para implantar novas linhas de pesquisas com professores 190 

seniores. A Profa. Simonne não concorda com as mudanças no nível de exigência para 191 

atender a extensão. Quem faz extensão também publica e pode ser avaliado, ela não 192 

consegue dissociar extensão da pesquisa Os critérios devem ser bem pensados e claros 193 

de modo a permitir a avaliação das atividades desenvolvidas na extensão. O Prof. 194 

Marciano sugeriu que houvesse uma flexibilização em relação ao que tem hoje, elaborou 195 

uma  minuta para a nova Resolução que trata da admissão de professor visitante na 196 

UENF, que será encaminhada aos Conselheiros para apreciação e depois discutir o 197 

assunto em outra reunião. O Sr. Constantino considera importantes as reflexões do Prof. 198 

Mário Galvão que foram examinadas pelo Relator, porque vai permitir rediscutir, ou não, as 199 

normas para professor visitante. Até bem pouco tempo, na UENF, o professor visitante era 200 

recém formado, contratado para suprir a carência de professor para algumas disciplinas. 201 

Durante muito tempo, no COLAC e no CONSUNI houve exortação para resgatar o conceito 202 

de professor visitante das outras universidades, professor sênior, com produção 203 

importante. Quando essa bolsa foi criada foi prevendo aposentadorias compulsórias que 204 

iriam acontecer e ainda não sabiam como preencher essas vagas de professores que iriam 205 

fazer falta. Considera que essa é a hora para rever, aperfeiçoar, flexibilizar ou criar outras 206 

gradações, outras bolsas para outros tipos de professores. Na opinião da professora Silvia 207 

é saudável começar a discutir as normas. No Brasil a extensão é muito recente e há ainda 208 

poucos canais de publicação. O Prof. Hamilton disse que concorda com a Profa. Silvia 209 
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considera que no ensino e na extensão a pesquisa está acoplada. Na extensão a 210 

Universidade está lidando com uma sociedade muito atrasada, muitas vezes a extensão 211 

vai ser a divulgação do conhecimento. A extensão é fundamental para a universidade se 212 

consolidar e divulgar a ciência. Para o Prof. Saboya ensino, pesquisa e extensão são 213 

indissociáveis, mas tem havido uma postura errada, quando não é ensino nem pesquisa 214 

passa a ser extensão. O Prof. Marciano vai encaminhar a relatoria para os Conselheiros 215 

para discutir em futura reunião. 15 – Assuntos diversos – O Prof. Gustavo informou que 216 

foram submetidos ao edital da extensão 102 projetos, sendo aprovados 101, ainda estão 217 

em vigor 79 projetos. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Abel encerrou a reunião, às 218 

dezessete horas e quarenta minutos, agradecendo a presença de todos.  219 

 

Antonio Abel González Carrasquilla     Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein 

         Vice-Reitor      Secretária ad-hoc  


